
 

 

 

 

AMAZING TURKIYE TULIP 
 ทัวร์ตุรเคีย 9 วัน 6 คืน บินตรงสู่อิสตนับูลพร้อมบินภายในอีก 1 ขา 

กับสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ 

 

ท่องดินแดนมหัศจรรย์แห่งอัญมณี 2 ทวีประหว่างเอเชียเเละยโุรป  
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ไม่เหมือนใคร โปรแกรมจัดอย่างลงตัวไม่เหน่ือย 

* พกัโรงแรมถ ้า 5ดาว 2 คืน ที่คปัปาโดเกีย * บินตรงสู่อิสตนับูล พร้อมบินภายในอีก 1 ขา   
อิสตันบูล-บูซ่าร์-คานัคคาเล่-ทรอย-เพอร์กามัม-คูซาดาซี-ปามุคคาเล่-คปัปาโดเกีย 

ราคาเร่ิมต้น 42,992.- 

เดนิทางเดือน เมษายน 66 



 

 

 

 

วนัแรก    กรงุเทพ-อสิตนับลู 

20.00 น พรอ้มกัน ณ เคาน์เตอรเ์ช็คอนิสายการบนิเตอรก์ชิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบิน
สวุรรณภูมโิดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสารการ
เดนิทางทําผ่านขัน้ตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  

23.05 น. ออกเดนิทางสู่นครอสิตันบูล ประเทศตุรก ีโดยเที่ยวบนิ TK 69 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.25 ชั่วโมง) 
เพลดิเพลนิกบัภาพยนตรห์ลากหลายกบั จอทวีสีว่นตวัทุกทีน่ั่ง และสายการบนิฯ บรกิาร อาหารกลางคํ่า
และอาหารเชา้ระหวา่งเทีย่วบนิสูน่ครอสิตนับูล ประเทศตรุก ี 

 

วนัทีส่อง  เทศกาลดอกทวิลปิ-ฮบิโปโดรม-สุเหรา่สนํีา้เงนิ-โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย-ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอส 

           ฟอรสั-พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช ่

05.15 น. เดนิทางถงึกรงุอสิตนับลู ประเทศตุรก ีนําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร  
หลังจากนัน้นําทุกท่านสู่เมืองอสิตันบูล เดนิทางชมเทศกาลดอกทวิลปิ ณ Emirgan Park ซึง่เป็น

สวนสาธารณะที่สวยที่สดุและมีชือ่เสยีงที่สุดของประเทศตุรกี โดยที่ช่วง
ระหวา่งเดอืน เมษายน-ตน้เดอืน พฤษภาคม ของทุกๆ ปี ณ สวนสาธารณะ

แห่งน้ีจะมจีัดงานเทศกาลดอกทวิลปิ ใหทุ้กท่านไดส้ัมผัสดนิแดนที่เป็นตน้
กําเนิดดอกทิวลปิของโลกอย่างแทจ้รงิ ใหท้่านไดอ้สิระกับการถ่ายภาพ
ดอกทวิลปิ หลากส ีหลายสายพันธุ ์นับเป็นลา้นๆดอกไดต้ามอัธยาศัย ก่อน

จะชมสนามแขง่มา้โบราณของชาวโรมัน “ฮบิโปโดรม” จัตุรัสสุลต่านอาห์
เมต จากนัน้นําชม สุเหรา่สนํีา้เงนิ (BLUE MOSQUE) สถานที่ศักดิส์ทิธิ์
ทางศาสนา ทีม่คีวามสวยงามแห่งหนึง่ ชือ่น้ีไดม้าจากกระเบื้องเคลอืบสน้ํีา

เงนิทีใ่ชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้นในและถูกสรา้งขึน้บนพื้นที่  ซ ึง่เคยเป็นวัง
ของจักรพรรดไิบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาหเม็ตที่ 1 ค.ศ. 1609 ใชเ้วลา

สรา้งทัง้หมด7 ปีและ จากนั้นนําชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย (St. Sophia) ซึง่เป็นศลิปะแบบไบแซน

ไทม์ ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ สรา้งขึน้สมัยจักรพรรดิ
คอนสแตนตนิ ของจักรวรรดไิบแซนไทม ์เดมิใชเ้ป็นโบสถค์รสิตแ์ต่หลังจากจักรวรรดอิอตโตมันเขา้มา
ปกครองจงึไดเ้ปลีย่นโบสถด์งักลา่วมาเป็นมัสยดิ แต่ไดเ้ปลีย่นเป็นพพิธิภัณฑส์ถานแห่งชาตใินสมัย เค
มาล อะตาเตริก์ หลังจากที่เป็นโบสถ์ในศาสนาครสิตเ์ป็นเวลากว่า 916 ปี และเป็นมัสยดิของศาสนา

อสิลามอีกกว่า 447 ปี ปัจจุบันเปิดใหนั้กท่องเที่ยวเขา้ชมความงามและความยิง่ใหญ่ ภายในมีภาพ
ประดบัโมเสกทองทีส่มบูรณบ์่งบอกถงึความศรัทธาอันแรงกลา้ของจักรพรรดคิอนสแตนตนิที่มีต่อครสิต์
ศาสนา  

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  
นําท่านชม พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช่ ซึง่เป็นพระราชวังที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเจริญอย่างมาก
ทางดา้นวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของจักรวรรดอิอตโตมัน เป็นศลิปะที่ผสมผสานของยุโรปและ

ตะวนัออก ทีไ่ดร้ับการออกแบบตกแตง่อย่างสวยงาม นาฬกิา
ทุกเรือนของที่น่ีจะถูกตัง้เวลาไวท้ี่ 09.05 น. ซึง่เป็นเวลาที ่
เคมเล อตาเตริก์ วรีบุรุษของชาตถิงึแกอ่สญักรรม ในวันที่ 10 

พ.ย. ค.ศ. 1938 จากนั้นนําท่าน ล่องเรอืช่องแคบบอส
ฟอรสั ซึง่เป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดํา (The Black Sea) 
เขา้กับทะเลมารม์าร่า (Sea Of Marmara) ความยาวทัง้สิน้

ประมาณ 32 ก.ม. ความกวา้ง ตัง้แต ่500 เมตร จนถงึ 3 ก.ม. 
ถือว่าสุดขอบของทวปียุโรป และสุดขอบของทวปีเอเชยีมา
พบกนัทีน่ี่  นอกจากความสวยงามแลว้ชอ่งแคบบอสฟอรัสยัง

เป็นจุดยุทธศาสตรท์ี่สําคัญยิง่ในการป้องกันประเทศตุรกอีีก
ดว้ย  เพราะมป้ีอมปืนตัง้เรยีงรายอยู่ตามชอ่งแคบเหล่าน้ี  วา่กันวา่จะกระทั่งถงึยุคของการนําเอาเรือปืน
ใหญ่มาใช ้และไม่เคยปรากฏวา่ กรุงอสิตนับูลถูกถล่มจนเสยีหายอย่างหนักมาก่อนเลย ทัง้ที่เป็นเพราะ

ป้อมปืนดังกล่าวน่ีเอง ในปีค.ศ.1973 มีการเปิดใชส้ะพานบอสฟอรัส  ซึง่ทําใหเ้กดิการเดนิทางไปม
ระหวา่งฝ่ังเอเชยีและยุโรปสะดวกมากขึน้  ขณะล่องเรือท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ สองขา้งทาง 
ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาเช่ หรือบา้นเรือนสไตลย์ุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึง่ลว้นแต่สวยงาม

ตระการตาทัง้สิน้ ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านสู่ ตลาดสไปซม์ารเ์กต อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก 
ท่านสามารถเลอืกซือ้ของฝากไดใ้นราคาย่อมเยาว ์ไม่วา่จะเป็นเครือ่งประดบั ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไม ้
อบแหง้อนัขึน้ชือ่ของตรุกอีย่าง แอปปลคิอท หรอืจะเป็นถั่วพทิาชโิอ ซึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย  

คํา่   บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
   นําทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก TRYP BY WYNDHAM Hotel 5* หรอืเทยีบเท่า 



 

 

 

 

 
 

 
 

วนัทีส่าม     บซูาร-์ชานคัคาเล-่ทรอย 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านน่ังเรือเฟอร์รี่ขา้มฝ่ังสู่ เมอืงบูซ่าร ์Bursa เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ทางทิศตะวันออกของตุรกี มี

ความสําคญัและใหญ่เป็นอนัดบัที ่4 ของประเทศและเมอืงน้ียังมชีือ่เสยีงทางดา้นเสน้ไหมเพื่อส่งออกไป
ยังตลาดตา่งๆ ในอดตีเคยเป็นศนูยก์ลางการปกครองของอาณาจักรออตโตมาน ตัง้แต่ปีค.ศ.1326-1362 
และ จากนัน้ไดย้า้ยเมอืงหลวงไปตัง้ทีเ่อดริเ์น ที่อยู่ทางดา้นเหนือของกรุงคอนสแตนดโินเปิล นําท่านสู่

Bursa Silk House โดยตลาดแห่งน้ีคา้ขายผลติภัณฑจ์ากผา้ไหมเป็นหลกั และดว้ยสสีันของผา้ไหมที่
สดใสนีเ่องทีทํ่าใหต้ลาดแห่งน้ีกลายเป็นตลาดที่สวยงาม
ทีส่ดุ จนครัง้หนึง่สมเด็จพระนางเจา้ ควนีอลซิาเบท แห่ง

องักฤษเคยมาเยอืนดว้ย 
เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงชานคัคาเล่ (Cannakkale) ซึง่

ตัง้อยู่บนทะเลมารม์าราและทะเลอเีจียน เมืองแห่งน้ีจงึ
เคยเป็นชุมทางการคา้ ศูนยก์ลางการเดนิเรือเชื่อมต่อ
เอเชยีกบัยุโรป นําท่านชมมา้ไมจ้ําลองแห่งกรุงทรอย 

ซึง่เปรยีบเสมอืนสญัลกัษณอ์นัชาญฉลาดดา้นกลศกึของ
นักรบโบราณโดยเป็นสาเหตุทําใหก้รุงทรอยแตก ให ้
ท่านไดเ้ก็บภาพประทับใจกบัมา้ไมเ้มอืงทรอยทีต่ัง้ตระง่านอยู่กลางเมอืง จากนัน้เดนิทางสูโ่รงแรมทีพ่ัก 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (บฟุเฟ่ต)์   
นําท่านเขา้สูท่ีพ่ัก  BUYUK TRUVA HOTEL 4* หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ ี ่   เพอรก์ามมั-เมอืงเอฟฟิซุส -คูซาดาซ ี

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เดนิทางสู่เมอืงเพอรก์ามมั (Pergamum) ที่ตัง้อยู่ทางดา้นตะวันตกเฉียงเหนือ ซึง่เป็นที่ตัง้เมือง
โบราณของกรกีทีม่คีวามสําคญัของพวกเฮเลนนสิตกิ ถูกสรา้ง
ในราวปี 281-133 กอ่นครสิตกาลโดยไลซมีาคสุ ทีเ่ป็นแม่ทัพ

ของอเล็กซานเด อรม์หาราช จนกระทั่งถงึราชวงศแ์อทตาลดิ 
จงึไดย้กใหก้ับโรมัน  กาลเวลาที่ล่วงเลยมานับพันปีในอดีต
นัน้เมืองน้ีคอืเมืองที่เคยเจรญิรุ่งเรืองจนถึงขดีสุดมาแลว้ใน

สมัยกรกีโบราณ ซึง่ปัจจุบันน้ีเป็นยังคงเป็นรักษารูปแบบการ
สรา้งบา้นแบบโบราณหลากหลายสสีนัสด 

เทีย่ง     บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร     

เดนิทางสูเ่มอืงคูซาดาซตีัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศตุรกตีัดกับชายฝ่ังทะเลอเีจี้ยนซึง่เป็น
ท่าเรอืทีส่ําคญั ระหวา่งการเดนิทางท่านจะไดช้มทศันียภาพอนัสวยงามของทอ้งทะเลสฟ้ีาค รมของทะเล
อเีจี้ยนนําท่านสู่เมอืงเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมืองโบราณ ที่ขนานนามว่า มหานครแห่งแรก

และยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย ที่มีการบํารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดีเมืองหนึ่งเคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก 
(Ionian) จากกรกี ซึง่อพยพเขา้มาปักหลกัสรา้งเมอืง ซึง่รุ่งเรอืงขึน้ในศตวรรษที ่6 กอ่นครสิตกาล ตอ่มา
ถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชภายหลังเมื่อโรมันเขา้

ครอบครองก็ไดส้ถาปนา “เอฟฟิซสุ” ขึน้เป็นเมอืงหลวงตา่งจังหวดัของโรมัน นําท่านเดนิบนถนนหนิอ่อน
ผ่านใจกลางเมอืงเกา่ทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่กอ่สรา้งเมื่อสมัย 2,000 ปีที่แลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรง
ละครกลางแจง้ที่สามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันน้ี นําท่านชมหอ้ง

อาบน้ําแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ที่ยังคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน้ําใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุก
วนัน้ี, หอ้งสมุดโบราณทีม่วีธิกีารเก็บรักษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอย่างดทีุกสิง่ทุกอย่างลว้นเป็นศลิปะแบบเฮ
เลนนสิตคิทีม่คีวามปราณีต   

คํา่     บรกิารอาหารคํา่ (บฟุเฟ่ต)์ ณ โรงแรมทีพ่กั Ramada Resort Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่ 
 
 

 
 



 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

วนัทีห่า้      เมอืงออตโตมนั-โรงงานเคร ือ่งหนงั-เมอืงปามุคคาเล ่

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านสู่หมู่บา้นออตโตมันดัง้เดมิ ชมอารยะธรรมและ
บา้นเรือนสมัยแบบเก่าของสมัยออตโตมันที่ยั งคง
หลงเหลอือยู่ในปัจจุบัน อสิระใหท้่านเก็บภาพประทับใจ 

และเลือกชมซื้อสินคา้พื้นเมือง ไดเ้วลาอันสมมควร 
จากนัน้นําท่านเยี่ยมชมโรงงานเคร ือ่งหนงั (Leather 
Jacket Factory) ซึง่มชีือ่เสยีงโด่งดังของประเทศตุรก ี

ตุรกีเป็นประเทศที่ผลติหนังที่มีคุณภาพที่สุด อีกทัง้ยัง
ผลติเสือ้หนังส่งใหก้ับแบรนดด์ังในอติาล ีเช่น Versace , 
Prada , Michael Kors  อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ได ้

ตามอธัยาศยั   
เทีย่ง      บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร     

นําท่านเดนิทางสู่เมอืงปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) นําทา่น

เขา้ชมปราสาทปุยฝ้าย  เมืองที่มีน้ําพุเกลือแร่รอ้นไหลทะลุ
ขึน้มาจากใตด้ินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีก
กอ่นทีไ่หลลงสู่หนา้ผาผลจากการไหลของน้ําพุเกลอืแร่รอ้นน้ีได ้

กอ่ใหเ้กดิทัศนียภาพของน้ําตกสขีาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจาก
การแข็งตัวของแคลเซียมทําใหเ้กิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะ
ขวางทางน้ําเป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก ปามุคคาเล ่

ไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาตแิละวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988  

คํ่ า   บ ร ิ ก า ร อ า ห า ร คํ่ า  ( บุ ฟ เ ฟ่ ต์ )  ณ  โ ร ง แ ร ม ที่ พ ัก  

Richmond Thermal Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่ก   เมอืงคอนยา่-คาราวานสไรน-์เมอืงคปัปาโดเจยี 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ (Konya) อดตีเมือง

หลวงของอาณาจักรเซลจูคเตริก์ในช่วงปี ค.ศ. 1071 
- 1308 รวมทัง้ยังเป็นศูนยก์ลางที่สําคัญของภูมภิาค
แถบนี้  

เทีย่ง      บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เดนิทางสู ่ เมอืงคปัปาโดเจยี เป็นเมอืงที่อยู่ระหว่าง
ทะเลดํากบัภูเขาเทารุส เป็นดนิแดนทีม่ภีูมปิระเทศอัน

น่าอศัจรรยซ์ ึง่เกดิจากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปก
คลมุพืน้ทีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลาหลาย
ลา้นปี  เมื่อวันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหมิะได ้

เป็นกัดเซาะแผ่นดิน มาเรื่อยๆ ก่อใหเ้กิดการแปร
สภาพเป็นหุบเขาร่องลกึ เนินเขา กรวยหินและเสา
รูปทรงตา่งๆ เกดิเป็นภูมปิระเทศทีง่ดงาม แปลกตาและน่าอศัจรรย ์ดัง่สวรรคบ์นดนิ จนไดช้ือ่วา่ “ดนิแดน

แห่งปลอ่งนางฟ้า”  และไดร้ับการแตง่ตัง้จากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาติ
และวฒันธรรมแห่งแรกของตุรก ีและยงัเป็นเมอืงทีม่ีความสําคัญมาแต่โบราณกาลเพราะเป็นส่วน
หนึง่ของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางคา้ขายและแลกเปลีย่นวัฒนธรรมที่ทอดยาวจากตุรกไีปจรดประเทศ

จนี โดยระหวา่งทางนําท่านชมความสวยงามของ “คาราวานสไรน”์ ที่พักแรมและที่แลกเปลีย่นสนิคา้
ระหว่างทางของชาวเตริก์ในสมัยออตโตมัน ในการเดนิทางน้ีท่านจะไดช้มทัศนียภาพที่งดงามตาม



 

 

 

 

ธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทางของภูมภิาคตอนกลางของตุรกี รวมถงึวถิีชวีติตามชนบทและทัศนียภาพที่
สวยงามของทุ่งหญา้สลบักบัภูเขาซึง่เป็นเอกลกัษณข์องคปัปาโดเจยี  

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ (บฟุเฟ่ต)์  ณ  โรงแรมทีพ่กั Dedeli  Cave Hotel 5*  หรอืเทยีบเทา่ 
* หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพักของโรงแรมถ้ําเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเป็นโรงแรมเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั* 

วนัทีเ่จ็ด    บอลลูน-นครใตด้นิ-หมูบ่า้นของนกพริาบ-หมูบ่า้นอวานอส-เมอืงอชุซิาร ์

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
05.00 น.      สําหรบัท่านทีส่นใจน ัง่บอลลูน พรอ้มกนั ณ บรเิวณล๊อบบี ้**(ทวัรน์ ัง่บอลลูนนีไ้ม่รวมอยู่ใน

รายการทวัร ์ ค่าข ึน้บอลลูนราคาเร ิม้ตน้ที ่280-350 ดอลล่าสหรฐั ในกรณีทีชํ่าระดว้ยเงนิสด 
บรษิทัตวัแทนผูใ้หบ้รกิารทวัรบ์อลลูนในตุรก ีมปีระกนัภยัใหก้บัทุกทา่น แต่สําหรบัประกนัภยัที่
ทาํจากเมอืงไทย ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และเคร ือ่งรอ่นทุกประเภท  ดงัน ัน้การเลอืกซือ้ 

Optional Tourรายการนีข้ ึน้อยูก่บัดุลยพนิจิของแตล่ะทา่น)** 
นําท่านชม นครใตด้นิ(underground city) ซึง่เกดิจาการขดุเจาะพืน้ดนิลงไป 10 กวา่ชัน้ เพือ่ใชเ้ป็น
ที่หลบภัยจากขา้ศกึศัตรูในยามสงคราม ของชาวคัปปาโดเจียในอดตี โดยทัง้จากชาวอาหรับจากทาง

ตะวนัออกทีท่ีต่อ้งการเขา้มายดึครองดนิแดนน้ีเพือ่ประโยชน์ทางการคา้ และชาวโรมันจากทางตะวันตก 
ดว้ยเหตุผลเดียวกัน รวมทัง้ตอ้งการที่จะหยุดยัง้การ
เผยแพร่ศาสนาครสิตใ์นดนิแดนแถบน้ีดว้ย โดยชัน้ลา่งที่

ลกึที่สุด ลกึถึง 85 เมตร เมืองใตด้ินแห่งน้ีมีครบทุก
อย่าง ทัง้หอ้งโถง, หอ้งนอน, หอ้งน้ํา, หอ้งถนอนอาหาร
, หอ้งครัว, หอ้งอาหาร, โบสถ,์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แม ้

จะเป็นเมอืงขนาดใหญ่ทีขุ่ดลกึลงไปใตด้นิหลายชัน้ แต่
ว่าอากาศในนั้นถ่ายเทเย็นสบาย หนา้รอ้นอากาศเย็น 
หนา้หนาวอากาศอบอุ่น มีอุณหภูมเิฉลี่ย 17-18 องศา

เซลเซยีส และดว้ยการออกแบบทีด่ ีมทีางออกฉุกเฉินที่
เป็นทางระบายอากาศไปในตสั ทําใหอ้ากาศถ่ายเทไดส้ะดวก จากนัน้นําท่านชม หมู่บา้นของนกพริาบ 
โดยชาวบา้นไดข้ดุเจาะโพรง เจาะรูเอาไวใ้หน้กมาอยู่อาศยัเพือ่จะไดเ้ก็บขีน้กพริาบไป 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  
นําท่านสู ่หมูบ่า้นอวานอส ซึง่เป็นหมู่บา้นที่มีชือ่เสยีงเกีย่วกับเครื่องป้ันดนิเผา และงานเซรามกิ แทบ
ทุกรา้นจะมีผลติภัณฑจ์ากงานป้ันวางอยู่หนา้รา้น แต่ในบา้นมีโชวเ์ครื่องป้ันหมอ้ทุกบา้น อวานอสเป็น

เมอืงเล็กๆทีม่แีม่น้ําไหลผ่าน แตเ่ป็นแม่น้ําทีม่ตีะกอนแดง ชาวบา้นเลยนําดนิจากแม่น้ํามาลองปั้นใชเ้ป็น
อุปกรณ์ ของเครื่องใช ้ที่ใชภ้ายในบา้น เช่น ถว้ย ชาม ไห ฯลฯ ต่อมาไดเ้ริม่ปั้นพวกโอ่ง แจกัน และ
เครื่องประดับบา้น ชมการสาธติการทําเคร ือ่งปั้นดนิเผาของแบบด ัง้เดมิของชาวคปัปาโดเกยี 
จากนัน้นําท่านสู ่เมอืงอชุซิาร ์เป็นพืน้ทีท่ีม่จีุดเดน่คอืภูเขาขนาดใหญ่มีรูพรุนเหมือนรวงผึง้ รายลอ้มไป

ดว้ย หนิทรงกระโจม กรวยควํา่ และเจดยีเ์ต็มไปหมด ทีส่ําคญัก็คอืสว่นหนึ่งของหนิเหล่าน้ีมีคนอาศัยอยู่
ภายใน ในลักษณะ“บา้นถํา้” มาชา้นานนับจากอดีตถึงปัจจุบัน เป็นการอยู่อาศัยแบบ“เจาะเขา้ไป”
ภายในหนิ โดยไม่มกีาร“ทุบทําลายหนิ”เหลา่น้ีทิง้เพือ่ปรับพื้นที่ใหร้าบเรียบแต่อย่างใด ส่วนบา้นที่ปลูก

สรา้งขึน้ใหม่ก็ทําอย่างกลมกลนื ไม่ทําลายทัศนียภาพ นับเป็นการอยู่อาศัยกับธรรมชาตอิย่างองิแอบ
พึง่พงิทีน่่ายกย่องเป็นอย่างยิง่  

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ (บฟุเฟ่ต)์  ณ  โรงแรมทีพ่กั Dedeli Cave Hotel 5*  หรอืเทยีบเทา่ 

* หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพักของโรงแรมถ้ําเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเป็นโรงแรมเทยีบเท่าแทนระดบัเดยีวกนั* 
 

วนัทีแ่ปด    Carpet school-หุบเขาเดฟเรนท-์PANORAMIC VIEW 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเขา้ชมโรงงานผลติพรม (Carpet School & Factory) ชมวธิีการทอพรมแบบดัง้เดมิซึง่ถือ
ไดว้า่เป็นสนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของตรุก ีกอ่นจะนําท่านสูหุ่บเขาเดฟเรนท ์(Devrent Valley) หุบเขาแห่ง
จนิตนาการ ตืน่ตากบัอศัจรรยข์องภูมปิระเทศที่แปลกตาที่ดูคลา้ยพื้นผวิดวงจันทร ์หรือดาวเคราะหด์วง

อืน่ ในจักรวาลมากกว่าพื้นผวิโลก เต็มไปดว้ยหนิรูปทรงแปลกตา Panoramic view ท่านจะไดช้ม
ธรรมชาตแิปลกตาของกลุ่มภูเขาหนิเป็นรูปกรวยมีหมวกวางอยู่ขา้งบนแปลกตาสวยงามมากไม่มีที่ใด
เหมอืน อสิระใหท้่านเก็บภาพ  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
บา่ย จากนัน้เดนิทางสู่เมืองไครซรีี นําท่านสู่ย่านชอ้ปป้ิงใหท้่านไดม้ีเวลาเลอืกชือ้ของฝากต่างๆ ก่อนจะได ้

เวลาสมควรนําท่านเดนิทางสูส่นามบนิ Kayseri   

18.15-19.45 น. เดนิทางสูส่นามบนิอสิตนับูล เทีย่วบนิที ่TK2015 (บนิภายในประเทศ) 



 

 

 

 

 **คํา่ อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั** 
 

วนัทีเ่กา้    อสิตนับลู-กรงุเทพ 

01.45 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 68 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชัว่โมง) 

15.20 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพและความประทับใจ   
 

*************************************** 
****หมายเหต ุรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีโ้ดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลกั****   

 

กาํหนดการเดนิทาง / อตัราคา่บรกิาร  : ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูร่าคาตอ่ทา่น 

กาํหนดการเดนิทาง 2566 ราคา/ บาท 

เมษายน 
2-10 เม.ย. 66 
5-13 เม.ย. 66 

6-14 เม.ย. 66 
7-15 เม.ย. 66 
11-19 เม.ย. 66 

12-20 เม.ย. 66 
16-24 เม.ย. 66 
17-25 เม.ย. 66 

23 เม.ย.-1 พ.ค. 66 
24 เม.ย.-2 พ.ค. 66 
29 เม.ย.-7 พ.ค. 66 

30 เม.ย.-8 พ.ค. 66 

 
 

42,992 

42,992 
42,992 
53,954 

53,954 
53,954 
53,954 

42,992 
42,992 
42,992 

42,992 
42,992 

พกัเดีย่วเพิม่ 8,900 

 ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

หมายเหตุ  

1.  ราคานีส้ําหรบัผูโ้ดยสาร 25 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอเก็บค่าทวัรเ์พิม่  

ทา่นละ 3,900 บาท  

2.  ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   
1.     คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั เทีย่วบนิชัน้ประหยัด(กรงุเทพ-อสิตนับลู-กรงุเทพ) และรวมต ัว๋เคร ือ่งบนิ

ภายในประเทศตรุก ี1 เทีย่ว 

2.    ค่าภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน้ํามัน, คา่ประกนัภัยทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี

3.    ค่าพาหนะทุกชนดิ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งนําเทีย่วพรอ้มคนขบัรถทีช่ํานาญเสน้ทาง     

4.    ค่าทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ท่าน ในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืระดบัเดยีวกนั  

5.    ค่าอาหารทุกมือ้ทีร่ะบุตามรายการ , น้ําดืม่วนัละ 1 ขวด  

6.    ค่าบัตรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทุกแห่งทีร่ะบุตามรายการ    

7.    ค่าประกนัอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000.- บาท   
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1.   คา่จัดทําหนังสอืเดนิทาง  

2.   ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% ฯลฯ  
3.   คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนือรายการ  
4.   คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลีย่ 1 USD / ท่าน  

5.   คา่ทปิพนกังานขบัรถ-ทปิหวัหนา้ทวัร-์ทปิไกดท์อ้งถิน่ ( 90 USD/ทา่น/ทรปิ) ชําระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสดุทา้ย 
6.   คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี, โทรศพัท-์แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ   
 



 

 

 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. ในการจองคร ัง้แรกมดัจาํทา่นละ 25,000 บาทภายใน 3 วนัหลงัจอง สว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดชําระกอ่นเดนิทาง 

30 วนั  

2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที ่ ทีร่ะบุบนหนา้ตัว๋เท่านัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ 

หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืเงนิทัง้หมดใหก้บัท่าน 

3. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่าน

สละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ 

และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการเดนิทาง บรษัิทฯของสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่

คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

หมายเหตุ  

1. การยกเลกิ 

1.1. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 60 วนัทําการ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิหลงัหกัคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ 

1.2. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 59-30 วนัทาํการ  หกัคา่มดัจาํ 15,000 บาท  

1.3. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 29-15 วนัทาํการ หกัมดัจาํ 25,000 บาท  

1.4. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 14-1 วนัทาํการ หกัคา่ทวัรเ์ต็มจาํนวน   

2.   บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถทํากรุ๊ปไดไ้ม่ถงึจํานวนอย่างนอ้ย   
15 ท่าน ซึง่ในกรณีน้ีทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรือไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ
เหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ   
4. บรษัิทจะไม่รับผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทัวร ์ในกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทุกกรณี   

5. ในกรณีที่ท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอร์ตเล่มสีน้ําเงนิ (ราชการ) ในการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่ 
รับผดิชอบใดๆในการทีท่่านอาจจะถูกปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการท่องเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหมู 
6. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ที่นอกเหนือการ 

ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสูญ-หาย 
ความลา่ชา้ หรอื อบุัตเิหตตุา่ง ๆ  
7. ราคานีค้ดิตามราคาบตัรโดยสารเคร ือ่งบนิ ณ 30/11/2565 หากมกีารปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึน้ ตาม
อตัรา คา่นํา้มนั หรอื คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษิทั สงวนสทิธิท์ ีจ่ะปรบัราคา ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

8. เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรือถูกปฏเิสธการ
เขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี  
9. สําหรับทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามที่สายการบนิ

กําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างการแข็งแรง สามารถสือ่สารภาษาอังกฤษไดใ้นระดับดมีาก และช่วยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่าง
รวดเร็ว ในกรณีที่เครื่องบินเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น้ําหนักของประตู
ประมาณ 20 กโิลกรัม) และไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาดา้นสุขภาพ และอํานาจในการใหท้ี่น่ัง Long Leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่

เช็คอนิของสายการบนิ ตอนเวลาเช็คอนิเท่านัน้ และมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 
 

ขอ้แนะนําและแจง้เพือ่ทราบ   
 สําหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มีบรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําใหท้่าน 

เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง (ท่านทีพ่ักเดีย่วกรุณาชําระคา่พักเดีย่วเพิม่)   

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้ 

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ท่านละ 1 ใบ น้ําหนักไม่เกนิ 30 ก.ก.กระเป๋าถือขึน้เครื่อง (Hand carry) น้ําหนักไม่

เกนิ 8 ก.ก.  

 

โรงแรมและหอ้ง  

หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง 

(TRIPLE ROOM) ขึน้อยู่กบัขอ้กําหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซึง่มักมคีวามแตกต่างกันซึง่

อาจจะทําใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการหรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งที่พักแบบ 3 เตยีงได ้โรงแรมหลายแห่ง

ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบ้รกิารในช่วงฤดูรอ้น



 

 

 

 

เท่านัน้ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต(ิ TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ

ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เคร ือ่งบนิ  
กรุณางดนําของมคีมทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็นตน้

กรุณาใส ่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มนําตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด วตัถุทีเ่ป็นลกัษณะของเหลวอาทคิรีมโลชั่น
น้ําหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกทําการตรวจอย่างละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิ 
10 ชิน้ในบรรจุภัณฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่เดยีวกันในถุงใสพรอ้มที่จะสําแดงต่อเจา้หนา้ที่รักษาความ
ปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ( ICAO )  

หากท่านซือ่สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดนิทางเที่ยวบนิจงึสามารถนําขึน้เครื่องไดแ้ละ
หา้มมรี่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด  
 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  
สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบนิคอื 30 กโิลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารชัน้
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน้ําหนักเพิม่เป็นสทิธÍิของสาย

การบนิทีท่่านไม่อาจปฎเิสธไดห้าก น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกว่าที่สายการบนิกําหนด สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทาง
สายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึน้เครือ่งไดต้อ้งมน้ํีาหนักไม่เกนิ 8 กโิลกรัมและมีความกวา้ง ( 9.75นิ้ว ) + ยาว( 21.5นิ้ว ) + 
สงู ( 18 นิว้ ) ในบางรายการทัวรท์ีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศนําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดใหตํ้่ากว่า

มาตราฐานไดท้ัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ้่ายใน
น้ําหนักส่วนที่เกนิกระเป๋าและสัมภาระที่มีลอ้เลือ่นและมีขนาดใหญ่เกนิไปไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้เครื่องบิน 
(Hand carry)   

 
 

**เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจาํแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัใน
ขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้ไวแ้ลว้** 

  
 

 


